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Önkormányzati tájékoztató 2021./I. szám

Húsvét, a kereszténység legnagyobb ünnepe 
felé közeledünk, de már most látható, hogy 
ez az ünnep sem lesz a korábban megszo-
kott, hanem a koronavírus árnyékolja be 
napjainkat. Bezárkózunk, félünk, és remény-
nyel várjuk az átoltottságot, a nyájimmuni-
tást. 
Azt vettem észre, hogy már sajnos egy 
éve központi téma a mindennapi beszél-
getéseinkben is a vírus, a mutáció, a fer-
tőzés. Ha valami másról, családról, öröm-
ről beszélgetünk egy idő után megjelenik 
ez a veszélyes kór. A vírus az emberi 
kapcsolatokat is mérgezi, nem mehetünk 
aggódás nélkül szeretteinkhez, barátaink-
hoz, közösségbe. 

Településünkön, a kis közösségünkben a 
kulturális élet, ami összetartóvá kovácsol-
ja lakosainkat meghalt. Az ünnepélyekről, 
mulatságokról, a gyermekek, felnőttek és 
idősek aktív közösségépítő jelenlétével lét-
rejött rendezvényeinkről lassan nosztalgiá-
val beszélünk, úgy, hogy miközben e soro-
kat írom még reményt sem látok arra, hogy 
az év első felében bármit is meg tudnánk 
szervezni. 
Sajnos erre az évre még rányomja a bélye-
gét a pandémia, ami a költségvetésünkön 
is meglátszik. Az intézményeink a bölcsőde 
kivételével zárva vannak. A bölcsőde nyit-
va van, de a folyamatos betegségek miatt 
igen alacsony létszámmal működik. Ha a 
kormányzat az idén nem segít, akkor jelen-
tős veszteséggel tudjuk csak működtetni az 
intézményeinket. Mondom ezt annak függ-
vényében, hogy a korábbi évek energiara-
cionalizálási döntései kezdenek beérni, a 
szigetelésekkel és a napelemekkel egyre 
kevesebb rezsi kiadással számolunk. 
Embert az idén sem tervezünk elbocsá-
tani, sőt 6 új bölcsődei dolgozó felvételé-
vel számolva - a bővítés miatt-, valamint a 
közterületfelügyelő felvételével számolva, 
7 emberrel kívánjuk növelni az önkormány-
zat dolgozói létszámát. 
2021-ben egy szűkös költségvetéssel 
számolva, ami a fejlesztési pénzek nélkül    
364 millió (fejlesztési pénzekkel együtt 
982 millió) forint látszik, hogy a települé-
sünk szinten tartása is nehéz lesz, mivel az 

Kedves Mendei LaKosoK!Kedves Mendei LaKosoK!
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idén sem részesülünk a gépjárműadóból, 
ami 10 millió forint kiesést jelent. Célunk a 
biztonságos működés, a folyamatban lévő 
fejlesztéseink befejezése, amiről bőveb-
ben olvashatnak az újság oldalain, valamint 
új fejlesztések előkészítése, amiről szintén 
írok a későbbiekben.
Kijelenthetem, hogy a nehézség csak meg-
edz és megerősödve új megoldásokat kita-
lálva próbáljuk fejleszteni a településünket. 
Egyik kiemelt célunk a környezetünk óvá-
sa, a kulturáltabb településkép elősegíté-
se. Célunk, hogy minél kevesebb szemét 
kerüljön ki a természetbe. Sorompókkal, 
kamerákkal próbájuk megakadályozni az il-
legális szemétlerakók kialakulását, valamint 
idén is folytatjuk az elektronikai hulladék, a 
használtruhák, elemek, zsiradékok gyűjtését 
annak érdekében, hogy élhetőbb legyen a 
környezetünk. Sajnos a szemetek nagyrésze 
a településünkről kerül a környezetükbe, 
ezért mindenkit kérek arra, hogy folyamato-
san figyeljenek, ahogy a kamerák is észlelik 
a szemetelést. Mi élünk itt és azt szeretném, 
ha gyermekeink, unokáink is élvezni tudnák 
a gyönyörű környezetünket.

Polgármesteri köszöntő

„Egy régi húsvét fényénél borongott

S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,

Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,

És neki szánok lombot és zenét.

E zene túlzeng majd minden harangot,

S betölt e Húsvét majd minden reményt.

Addig zöld ágban és piros virágban

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!”

Juhász Gyula

A közelgő ünnepre tekintettel Juhász 
Gyula sorait idézve kívánok mindenkinek 
jó egészséget!

Kaszanyi József
polgármester
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Közérdekű Telefonszámok
Dr. Bekker Kitti fogorvos +36 29 751 815; 
 +36 30 674 2422 
Dr. Dóczi Ildikó háziorvos +36 29 438 011
Dr Marosi Gyöngyi háziorvos +36 29 438 020

Központi Ügyelet 
Gyömrő, Szent István út 55. +36 29 332 233
Hétköznap:  16.00-08.00
hétvégén és ünnepnapon  0-24.-ig

Mendei Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálat +36 29 438 014

Védőnők +36 29 737 726

Gyógyszertár +36 29/438-036
Mende, Állomás u. 1.

Intézmények
Mendei Géza Fejedelem 
Ált. Iskola +36 29 438 008
Mesevár Óvoda - Bölcsőde +36 30 793 4645 
Falusi óvoda +36 29 439 137
Bölcsőde +36 29 738 504
Pusztaszentistváni óvoda +36 29 438 330

Mendei Polgárőr Egyesület:  +36 30 441 5027

Közvilágítás hibabejelentés: +36 1 457 0575
 e-mail: ugyfelszolgalat@plh.hu

Duna-Tiszaközi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 
 +36 53 500 152, +36 53 500-153
 ugyfelszolgalat@dtkh.hu, www.dtkh.hu
Központi ügyfélszolgálat: 
Hétfő:  8.00 – 20.00
Kedd - Csütörtök:  8.00 – 15.00

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.: 
 +36 40 180 124
Hibabejelentés:  +36 70 681 6013.

Állatorvos 
Dr. Popovics László, 
Dr. Vertetics Mónika +36 20 555 8264
Mende, Fő u. 46/a.
csütörtök:  16.00–18.00 
szombat:  8.00–12.00

Területileg illetékes Kormányablak: Nagykáta
2760 Nagykáta, Dózsa György út 3.
 +36 29 440 035
Időpontfoglaláshoz hívja a 1818-as telefonszámon a 
3.1 menüt választva, vagy https://magyarorszag.hu/.

Nagykátai Járási Hivatal
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.
 +36 29 641 130
 jarasihivatal@nagykata.pmkh.gov.hu

Kihelyezett mendei ügysegéd
Minden hónap első hétfőjén  15.00–16.30 
Ügyintézés Nagykátán:
Hétfő: 8.00–16.00
Szerda:  8.00–18.00
Kedd, Csütörtök, Péntek:  8.00–12.00

Mendei Polgármesteri Hivatal
Mende, Fő u. 14. +36 29 438 001
 mende@mende.hu, bejelentes@mende.hu
Hétfő:  8.00–18.00
Kedd, Szerda, Csütörtök:  8.00–16.00
Péntek:  8.00–12.00

Körzeti megbízott: +36 29 640 400
Rendőrőrs: Sülysáp, Malom u. 1.

Falugazdász
Nagy Gábor +36 70 489 3798
 e-mail: nagy.gabor@nak.hu 
Minden páros héten hétfő:  8.00-12.00
Polgármesteri Hivatal, Fő u. 14.
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Közérdekű információk
Tisztelt Adózók!

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 
törvény 2021. január 1-jétől hatályos 9. § 
(1) bekezdése szerint a gépjárműadóval kap-
csolatos adóhatósági feladatokat az állami 
adó- és vámhatóság (NAV) látja el, így az adó 
kivetése és beszedése is a NAV hatáskörébe 
tartozik. 
Ha 2021-ben új mentességet szeretne 
igénybe venni vagy szünetelést, adóked-
vezményt kér, akkor azt a GJADO „adat- 
és változásbejelentő lap a gépjárműadó 
mentesség/kedvezmény/szüneteltetés 
igénybevételéhez” elnevezésű adatlap 
benyújtásával teheti meg. Az adatlap 
elérhető a NAV honlapján az Általános 
Nyomtatványkitöltő keretprogramban 
(ÁNYK), elkészíthető az Online Nyomtat-
ványkitöltő Alkalmazással (ONYA), vagy 
a központi ügyfélszolgálatokon papírala-
pon is kérhető.
A helyi önkormányzat az esetlegesen 
előforduló, a 2021. évet megelőző idő-
szak meg nem fizetett gépjárműadó hát-
ralékának végrehajtására, annak besze-
désére jogosult. 
Helyi Iparűzési Adó változások
A koronavírus-világjárvány nemzetgaz-
daságot érintő hatásának enyhítése ér-
dekében szükséges intézkedésekről 
szóló 239/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 
1 §-ban foglaltak szerint a 2021. évben 
végződő adóévben az érintett KKV kör 
esetében) a helyi iparűzési adó mértéke 
1%, abban az esetben is ha a KKV amely 
nem élt az adóelőlegnél az 50%-os ked-
vezménnyel (tehát nem tett nyilatkozatot). 
Azok a KATA alanyik, akik a helyi ipar-
űzési adóban a tételes adót választották 
2021-ben nem előleget, hanem adót fi-
zetnek, ennek megfelelően az adóalap-

juk 2 500 000, az adó mértéke 1% tehát 
nincs szükségük semmilyen nyilatkozatra, 
az éves adójuk 25 000 forint (március 16. 
napig 12 500 forint, ill. szeptember 15. na-
pig 12 500 forint).
A fizetendő helyi iparűzési adó előleget 
és a fizetendő adót változatlanul Mende 
Község Önkormányzat 11742056-15392055-
03540000 Iparűzési Adó Beszedési számlára 
kell teljesíteni.
A fizetendő kommunális adó 2021. év-
ben esedékes összege minden esetben 
az adatbejelentés alapján, határozatban 
szereplő adóalany részére lett kiküldve. 
Kommunális adó esetében, az ingatlan-
nal történt bármilyen jogcímváltozást 
(adásvétel, ajándékozás, egyéb jog szer-
zés/megszűnés...) követő 15 napon belüli 
bejelentési kötelezettsége van az adó-
alanynak és az új jogosultnak is. A válto-
zás a fizetési kötelezettségben, a bejelen-
tést követő évben eredményez változást, 
év közben nem.
Ha az adókötelezett jogcíme az év köze-
pén megszűnik (például: adásvétel kö-
vetkeztében), azt 15 napon belül be kell 
jelentenie, az adott évben fizetendő kom-
munális adót meg kell fizetnie március 
15., illetve szeptember 15. napig, adókö-
telezettsége december 31. napjával fog 
megszűnni. A bejelentés késedelmes be-
érkezése szankcionálható.
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Változás bejelentéshez szükséges nyom-
tatvány letölthető a mendei önkormányzat 
oldaláról, illetve ASP dokumentumként az 
ügyfélkapuról. A bejelentés minden eset-
ben az ügyfél részéről kötelező, adóható-
sági ellenőrzés esetén szankcionálható.
Kérdés esetén a mende@mende.hu és a 
viola@mende.hu elérhetőségek, valamint 
a 06 29 438 001 telefonszámot használ-
ják.

Maladoniczki Viola

Gépjárműadó
Érkeznek a gépjárműadós határozatok
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási 
feladatokat idén már a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (NAV) látja el. A NAV megbízása 
alapján február közepétől kezdi kézbesíte-
ni a Magyar Posta az idei gépjárműadóról 
szóló határozatokat. Az adó első részletét 
2021. április 15-éig, a második részletét 
szeptember 15-éig kell befizetni. 
A változás a gépjármű-üzembentartókat 
(tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendő-
jük nincs. A fizetendő adóról, az aktuális 
fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-
bevételi számláról szóló levelek kézbesí-
tése február közepén indult. Országosan 
mintegy 3 millió 200 ezer gépjármű-üzem-
bentartó érintett, ennyien kapnak a postás-
tól személyesen átvehető, hivatalos iratot. 
A levelek gyártása és kézbesítése akár 
több hetet is igénybe vehet. A gépjármű-
adó befizetésével érdemes várni a határo-
zat átvételéig, mivel abban szerepelnek a 
pontos információk.
A gépjárműadó első részletét a korábbi 
években megszokott március 15. helyett 
idén elég április 15-éig befizetni, a második 
részletet pedig szeptember 15-éig a 410-es 
adónemhez tartozó, 10032000-01079160 

számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi 
számlára. A befizetéskor az átutalási bizony-
lat közlemény rovatába először az adószá-
mot vagy az adóazonosító jelet kell beírni, 
majd a jármű rendszámát. Ha ez elmarad, 
akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen 
tudja a befizetett összeget a befizetőhöz 
kapcsolni. 
Aki pénzforgalmi számla nyitására nem kö-
telezett, az fizethet banki átutalással, a le-
vélhez mellékelt csekken, az elektronikus 
fizetéseket és elszámolásokat biztosító al-
rendszeren (EFER-en) keresztül szintén át-
utalással vagy akár az ügyfélszolgálatokon 
bankkártyával. Ha valaki esetleg elveszíti a 
csekket, akkor újat a NAV ügyfélszolgálatán 
kérhet. 
A pénzforgalmi számla nyitására kötelezet-
tek kizárólag belföldi pénzforgalmi számlá-
jukról átutalással rendezhetik a befizetést.
A 2020. december 31-én meglévő adó-
mentességet és szüneteltetést az önkor-
mányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV 
automatikusan figyelembe vette az adó kive-
tésénél, ezért ezt nem kell újból bejelenteni. 
A 2021. január 1-jétől keletkezett, módosult 
és bejelentett mentességek nyilvántartásba 
vételéről a NAV nem küld határozatot. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Közérdekű információk
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Adó felajánlás
Kedves Olvasó! Újra itt a lehetőség, hogy 
adója 1%-át felajánlja. Ha teheti, támogas-
sa vele a községünkben működő egyesü-
leteket, alapítványokat! Köszönjük!
Kedvezményezett neve: 
Polgárőrség: 
adószáma:  18697823-1-13
Géza Fejedelem Általános Iskola Alapítványa: 
adószáma:  18670361-1-13
Mendei Óvodásokért Alapítvány:
adószáma: 18750267-1-13

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Elektronikus Fizetési  
Szolgáltatás tájékoztató

Az önkormányzati ASP rendszer tovább-
fejlesztése és országos kiterjesztése 
(ASP 2.0) elnevezésű projekt fejlesz-
téseinek köszönhetően már az Önök 
számára is elérhető a kiválasztott önkor-
mányzat gazdálkodási rendszerében ki-
állított számlák, fizetési kötelezettségek 
online lekérdezése és befizetése.
A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kat-
tintva az ügyfél a kiválasztott önkor-
mányzathoz tartozó számlákat és fi-
zetési kötelezettségeket elektronikus 
úton teljesítheti, az interneten keresztüli 
bankkártyás fizetés segítségével.
Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás 
igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés 
(pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, 
és egy tranzakcióval akár több számla is 
befizethető.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a 
sikeres fizetéseket követően a bankok 
által küldött visszaigazoló SMS tartal-
mára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben 
esetlegesen előforduló Budapest város-
név a Magyar Államkincstár székhelyé-
re utal, nem a kedvezményezett önkor-
mányzatra.

Gólyahír
Ladics Márk és Bakos Brigitta 
gyermeke: Botond 2020. 09. 04.
Kollárik Ferenc és Lator Hajnalka 
gyermeke: Sára 2020. 12. 10
Kovács Krisztián és Szirony Szilvia 
gyermeke: Martin 2020. 12. 14.
Deffent Tamás és Szántai Beáta 
gyermeke: Olivér 2020. 12. 21
Szuhányi Krisztián és Nagy Krisztina 
gyermeke: Denisz 2020. 12. 28.
Benkó László és Konda Krisztina 
gyermeke: Nimród 2021. 01. 07.
Berki János Attila és Metykó Mária 
gyermeke: Dominik János 2021. 01. 15.
Simon László és Takács Andrea 
gyermeke: Szimonetta 2021. 02. 11.

Szeretettel köszöntjük a szeptember ele-
je óta született babákat!
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk 
az egész családnak!

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Közérdekű információk
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Közérdekű információk
Étkezési térítési díj befizetések
Étkezési térítési díjbefizetésére elsősor-
ban átutalással van lehetőség.
Utalni a Mendei Polgármesteri Hivatal 
11742056-15730631 számú bankszámlájá-
ra lehet minden hónap 15-ig a kiküldött 
pontos összeg átutalásával. A közlemény 
rovatban kérem, tüntessék fel a gyermek 
nevét és osztályát, hogy be tudjuk azono-
sítani a beérkező összeget. A befizetésről 
a számlákat a beérkezéstől számított 10 
napon belül eljuttatjuk az iskolába. 

Akik nem tudnak élni a fenti lehetőségek-
kel, továbbra is a Polgármesteri Hivatal 
pénztárában tudják készpénzben kiegyen-
líteni a térítési díjat ügyfélfogadási napo-
kon, adott hónap 15-ig, telefonos egyez-
tetés után. +36 29 438 001, 13-as mellék
Kérjük, tartsák be pontosan az időponto-
kat! Ha nem történik meg időben a befize-
tés, az érintett szülő felszólítást kap, és a 
gyermek a következő hónaptól csak akkor 
étkezhet, ha a hátralékot rendezi.
A márciusi térítési díjakat - a kialakult hely-
zetre való tekintettel - áprilisban fogjuk ki-
számlázni.

Dr. Mona Gyula
címzetes főjegyző

Könyvtári hírek
Kedves Mindenki!
A járvány második hulláma miatt november-
től ismét bezártak a könyvtárak, olvasókat 
nem fogadhatnak.
Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy 
kölcsönzésre továbbra is van lehetőség. 
Az igényeket telefonon, e-mailben vagy a 
könyvtár facebook oldalán lehet leadni. A 
kiválasztott könyvek összekészítve, előze-
tesen egyeztetett időpontban átvehetők.
Miből lehet választani?
Elindult a könyvtár honlapja. Jelenleg a 
2019-től beszerzett könyveket tartalmaz-
za. Ezekből a könyvekből lehet válogatni, 
kölcsönözni.
A mende.hu Intézmények, civil/ Ajánlatok 
a könyvtárból fülön megtalálható a jelenleg 
elérhető gyerek és ifjúsági könyvek (2019 
előtti is) ezekből is lehet kölcsönözni.

Jó válogatást!

Elérhetőségek:
Telefonon: +36 30 163 7033
e-mail: konyvtar@mende.hu
Facebook: Könyvtár Mende,
honlap: https://kistelepulesek.hbpmk.hu/kistersegi_kezdolap/61

Lekrinszki Helga
könyvtáros
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Tisztelt Mendei Lakosok!
2020-ban meghirdetett Magyar Falu 
Program keretén belül Egyesületünk pá-
lyázott, és sikeresen nyert egy új Dacia 
Duster Essential típusú dízel személygép-
kocsit. Napi szolgálatunk teljesítéséhez 
szükséges volt egy korszerűbb, olcsóbb 
üzemanyag felhasználású gépjármű. 
A hivatalos átadás 2021. 03. 05-én volt. 

A Mende Polgárőrség Egyesület 2001-
ben alakult és azóta működik.  Az idén 
lesz 20 éve. Taglétszáma átlagosan 50 fő, 
amely szerencsére több ifjú polgárőrrel is 
bővül. Több iskolával vagyunk szerződés-
ben a diákok kötelező közösségi szolgá-
lat teljesítése céljából. Ez úton szeretnék 
köszönetet mondani minden polgárőr tár-
sunknak az áldozatos és becsületes mun-
kájáért, amit szabadidejük feláldozásával 
végeznek minden alkalommal. Különösen 
kiemelném nyugdíjas polgárőreink szol-
gálatát. Támogatói munkájukat és szere-
tetüket, amit tovább adnak a következő 
generációnak. 

Köszönöm a Mendei Lakosoknak is az 
elismerő szavakat, anyagi támogatásukat, 
és azt hogy figyelnek Önök is egymásra. 
Hívjanak minket bizalommal, különösen 
idős egyedül élő lakosaink, a vírushelyzet 
miatt kialakult bármilyen segítséggel kap-
csolatban. 

Az elérhetőségünk továbbra is 
a következő:  
Gecser István elnök: +36 30 931 6193
Mende Polgárőrség: +36 30 441 5027

Tisztelettel:
Gecser István 

Mende Polgárőrség 
Egyesület 

elnök

Új autó a Polgárőrségnek
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Épp, amikor ezt a cikket írom, olvasom a 
legújabb számokat, fertőződéseket, halál-
eseteket. Már nemcsak a betegeim, hanem 
családom is érintett ebben a betegségben 
és a mindennapokat aggódással kell tölteni 
mindenki felé.
És még mindig találkozom vírus-
szkeptikusokkal és oltástaga-
dókkal! Ez egy orosz rulett, 
ha golyót kapsz, meghalsz, 
ha szerencséd van és üres 
a tár, akkor „csak” megbe-
tegszel, de viseled a kö-
vetkezményeit hónapokon 
keresztül.
Itt van a védőoltás! Tudom sok 
mindent lehet hallani, olvasni, de 
egy biztos, ha beadatjuk kevesebb eséllyel 
kapjuk el a fertőzést, mint a védőoltás nélkül. 
Igen a védőoltás sem ad 100%-os védelmet, 
de legalább nem kell lélegeztetőgépre kerül-
nünk.
Igen, itt van az oltás, de lassan megy és vall-
juk be kissé káoszos az elosztás. Egyik hé-
ten kapunk 40-60 db kínai vakcinát, a másik 
héten semmit. A Pfizer oltásra általában oltó-
pontra küldhetünk, de pl. a jövő héten csak 
12 főt a községből.
És akkor itt van, hogy én nem szeret-
nék kínait, nem kérem az oroszt, most az 
AstraZenecáról hallunk összevisszasá-
gokat, szóval orvos legyen a talpán, aki 
megnyugtatólag tud mindenre válaszolni.
Egyet tudok, az a jó oltás, ami már be van 
adva!!! Igen vannak oltási reakciók, kinél 
enyhe karfájdalom, kinél két-három napos 
láz. Ezt mind az immunrendszerünk jelenlegi 
állapota határozza meg, de legalább egy ideig 
fellélegezhetünk, hogy már be vagyunk olt-
va. Az OEP által adott oltási névsor hiányos. 
Nem kapunk arról értesítést, hogy a teljes 

beteglétszámunkból kik regisztráltak oltásra. 
A héten is érdeklődtek betegeim, hogy még 
decemberben regisztráltak és semmi hír az 
oltásról. Sajnos nem is tudtam jó hírekkel 
szolgálni, hiszen a megadott névsorban nem 

is látom őket. Ilyenkor feljegyzem a 
nevüket és megpróbálom beso-

rolni az oltási listán.
Apropó telefon! Ha foglalt 
a vonal az azért van, mert 
próbálunk mindenkinek 
tanácsot adni vagy éppen 
mentőt hívni, ami valljuk be 

jelenleg nem egy egyszerű 
feladat. Volt olyan, hogy 10 

percet várakoztatott a 104!
Épp ezért kérünk mindenkit, hogy 

ha gyógyszert szeretne íratni vagy leletet 
megkérdezni, akkor inkább a rendelés má-
sodik felében telefonáljon, míg az akut tü-
neteket produkálók a rendelés első felében 
hívják a rendelőket. Köszönjük!
És igen, légúti megbetegedéssel továbbra 
sem lehet jönni az orvosi rendelőbe, csak 
akkor, ha velünk egyeztettek. Minden légúti 
tünetes beteget Covidos-nak kell tekintenünk, 
addig, amíg az ellenkezője be nem bizonyo-
sodik! Itt vannak a mutáns vírusok, amelyek 
magas lázzal, iszonyú gyengeséggel, hirtelen 
kialakuló tüdőgyulladással, légszomjjal járó tü-
neteket produkálnak. Ha hirtelen állapotrom-
lás alakul ki, azonnal hívni kell a 112-t, mert 
ilyenkor óráról-órára romolhat az állapot.
Természetesen enyhe tünetekkel is lezaj-
lódhat a fertőzés, amikor is elég az itthoni 
terápia! Csak tudjunk a betegeinkről, hogy 
tudjunk segíteni!
Kérem regisztráljanak az oltásra, mert csak ez 
az egy esélyünk, hogy megszűnjön ez az őrület!

Dr. Dóczi Ildikó
háziorvos

Hogyan tovább Covid?
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Sajtóközlemény
Magyarország Kormánya a 1746/2020. 
(XI.11.) Korm. határozatában 90 millió fo-
rint támogatást nyújtott településünk ré-
szére útfelújításra. 

A közbeszerzési eljárás folyamatban van. 
A kivitelezés megkezdésére előrelátható-
lag áprilisban kerül sor. 

A pályázat keretében új asz-
faltburkolatot kap a Bem 
József utca, a Fűzfa utca, a 
Mendei út, az Árpád Vezér 
utca, valamint részben asz-
faltozásra kerül a Jókai utca, 
a Kossuth Lajos utca és a 
Csigási utca. 

Kaszanyi József
polgármester  

A Belügyminisztérium az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatása” elnevezésű, 2020. évben elbírált 
pályázata keretében 19 676 537 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesítette 
Önkormányzatunkat.  A támogatásból, va-
lamint 3 472 330 Ft vállalt önerőből új asz-
faltburkolatot kap a Péceli utca, kétoldali 
szegéllyel, ahol engedi az út szélessége, 
ott kerülő szigetek kerülnek kialakításra. A 
felújítás megkezdése időjárás függő, de 
reméljük, hogy az utcát április hónapban 
sikerül leaszfaltozni és átadni használatra 
a lakosság részére.  

Kaszanyi József
polgármester  

Folytatjuk az útfelújításokat az idei évben is!

Hamarosan kezdődik a Péceli utca felújítása
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Sajtóközlemény

A Belügyminisztérium az „Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatására” belterületi 
utak, járdák, hidak felújítása jogcímen 
pályázatot írt ki. 
Az igényelhető támogatás összege 
20 millió forint, önerő biztosítása 
mellett. 
Terveink szerint a pályázatból a So-
mogyi Béla utca teljes hossza, vala-
mint az Állomás utca és a Vasút utca 
egy része kapna új aszfaltburkolatot. 

Kaszanyi József
polgármester  

A „PM_CSAPVÍZGAZD_2018” 
kódszámú pályázat eseté-
ben a 2020-as évben már 
jelentős munkálatok zajlot-
tak, a Szent István út páros 
oldalán a csapadékvíz elve-
zető árok megépült. Ameny-
nyiben az időjárás nem szól 
közbe, a kivitelező a pályá-
zatban foglalt munkálatokat 
már 2021. március hónap-
ban folytatja. 

Kaszanyi József
polgármester  

Pályázatot nyújtottunk be útfelújításra!

Tovább folytatjuk a csapadékvíz-elvezetést!

PESTMEGYEPénzügyMinisztérium
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Sajtóközlemény
A Magyar Falu Program keretében ismét 
lehetőség nyílik pályázatok benyújtására. 
Az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény 
építése/felújítása” elnevezésű pályázat 
keretében a Rét utca felújítására szeret-
nénk pályázni. 
Ezen túlmenően ismét célunk a temető 
infrastrukturális fejlesztése (sajnos tavaly 
nem nyerünk), valamint közösségszerve-
zéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre is 
pályázunk. 

A pályázatok benyújtására 2021. április 
hónapban nyílik lehetőség, reméljük hogy 
újabb fejlesztésekkel tudjuk gazdagítani 
településünket. 

Kaszanyi József
polgármester  

A Magyar Falu Program keretében meg-
hirdetett „Közösségi tér ki-/átalakítás 
és foglalkoztatás” című felhívás alapján 
29 903 534 Ft támogatási összeget nyert 
Önkormányzatunk. 
A támogatásból az Önkormányzat tu-
lajdonában lévő Közösségi ház (volt 
pusztaszentistváni általános iskola) belső 
felújítását fogjuk megvalósítani, amely leg-
inkább a fűtési rendszer, az elektromos 
hálózat korszerűsítésére, valamint belső 
ajtók cseréjére irányul. 

A felújítási munkálatokat hamarosan kezd-
jük. 

Kaszanyi József
polgármester  

Újra a Magyar Falu Program keretében pályázhatunk

Felújítjuk a pusztaszentistváni közösségi házat!
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Sajtóközlemény
VP6-19.2.1.-41-6-17 kódszámú pályázat 
támogatása A Vidékfejlesztési Program 
keretén belül a HAJT-A Csapat Egye-
sület működési területére meghirdetett 
„Sportlétesítmények felújítása, korszerű-
sítése, kialakítása” című felhívás alapján 
18 093 674 Ft támogatási összeget nyert 
Önkormányzatunk. A projekt teljes költsége 
összesen:  22 461 014 Ft 
ebből a saját forrásunk:  4 367 340 Ft
A Sportöltöző a Géza Fejedelem Általá-
nos Iskola és a Sportpálya közötti 1122/8 
hrsz-ú területen valósul meg, női, férfi szo-
ciális blokk és öltöző, valamint akadály-
mentesített WC építésével. 

A munkaterület átadása 2021. február 18-
án megtörtént, az építési munkálatok el-
kezdődtek, jelenleg az épület alapozási és 
falazási munkálatai zajlanak. 

Kaszanyi József
polgármester  

Elkezdődött a Sportöltöző építése

Impresszum:
Mendei Híradó 2021./I. szám
Kiadja:  Mende Község Önkormányzata
 2235 Mende, Fő út 14.
Kiadásért felelős: Kaszanyi József polgármester
Szerkeszti a Szerkesztő Bizottság
Nyomdai előkészítés és kivitelezés: 
SK. Marketing Kft. 2230 Gyömrő, Eskü utca 15/a.

Mende Község Önkormányzata „Mende 
Község Ivóvízellátás biztonságos üzemel-
tetésének támogatására” 294 145 000 Ft 
összegű támogatást nyert 2020. évben. 
A Belügyminisztérium által nyújtott támo-
gatás összegéből a projekt két ütemben 
valósul meg. Az első ütemhez kapcsolódó 
új kút már elkészült, most a II. ütemhez 
kapcsolódó munkák kezdődnek, elké-
szültek a tendertervek, a közbeszerzési 
eljárás kiírása folyamatban.

Bízunk abban, hogy a korszerűbb rend-
szert kiépítésével sikerül biztosítani a tele-
pülés megfelelő vízellátását. 

Kaszanyi József
polgármester  

Ivóvízellátás Mende községben
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Elkészült a bölcsőde bővítése
Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 
2014-2030. és Pest megye Területfejleszté-
si Programja 2014-2020. megvalósításához 
nyújtott célzott pénzügyi támogatásban ré-
szesült a település.

„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei el-
látást nyújtó intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében” elnevezésű 
projekt keretében lehetővé vált a telepü-
lésen élő kisgyermekes családok számá-
ra, hogy az igényeknek megfelelő szám-
ban tudja az Önkormányzat biztosítani a 
0-3 éves korú kisgyermekek napközbeni 
ellátását. A bővítéssel összesen 56 gyer-
meket tudunk bölcsődei ellátásban része-
síteni. 

A projekt teljes költsége 
összesen: 201 520 266 Ft
ebből a saját forrásunk: 10 105 263 Ft
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A használatbavételi és a működési enge-
délyt az intézmény megkapta, így 2021. 
március 1-től már a bővített létszámnak 
megfelelően, szép, modern környezetben 
fogadja a bölcsőde a gyermekeket.  

Kaszanyi József
polgármester  

Elkészült a bölcsőde bővítése

PESTMEGYEPénzügyMinisztérium
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Mesevár Óvoda-Bölcsőde hírei
Március 8-tól ismét üres az óvoda, csend 
van a csoportszobákban, a játék babákat 
most az intézmény dolgozói fürdetik, min-
den játékot, használati tárgyat, bútort le-
tisztítunk, fertőtlenítünk. 

Egy éve még bizakodtunk ebben az idő-
szakban, hogy minden rendben lesz, és 
hamarosan visszatérhetünk a régi életünk-
höz. Azt gondoltuk idén biztosan meg-
emlékezhetünk március 15-i szabadság-
harcról. Ma már tudjuk, hogy nem olyan 
egyszerű, hiszen már a harmadik hullám-
ban járunk.
Mi kitartóak vagyunk. Igaz volt nálunk is 
megbetegedés a dolgozók között, és 
csoportokat is kellett bezárni rövid időre, 
de szerencsére mindenki felépült, és har-
colunk tovább. Köszönöm intézményünk 
dolgozóinak a kitartását, rugalmasságát, 
hiszen volt olyan időszak, amikor csak 
napról napra mertünk tervezni, nem tud-
tuk mit hoz a holnap, és természetesen 
köszönöm a szülőknek a sok türelmet, 
megértést, segítő szándékot.
Nehéz gyermekeiket reggelente az ajtó-
ban elengedi, hiszen az épületekbe még 
mindig nem jöhetnek be, nehéz a kommu-
nikáció, gyors üzenetek átadása a gyer-

mekek átadásakor, esti átvételekor. Óvo-
dapedagógusaink rengeteg fotót, videót 
raknak fel zárt facebook csoportjaikba, 
így próbálnak a gyermekek mindennapjai-
ba egy betekintést nyújtani. 

Ünnepeink is kicsit szokatlan 
módon történnek, de lassan 
mindenki elfogadja, hogy most 
minden más. Karácsonyoz-
tunk januárban is, mert volt, 
amelyik csoport karanténban 
volt decemberben.
Kaptak sok szép ajándékot, új 
játékot, melyek anyagi forrását 
Mende Község Önkormányza-
ta, és a Mendei Óvodásokért 
Alapítvány finanszírozta. Kö-
szönjük e lap hasábjain is.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, és 
felhívni településünk lakosainak a figyel-
mét, aki még nem rendelkezett adója 1 
%-ról, az kérjük, tegye meg. Kedvezmé-
nyezett neve: MENDEI ÓVODÁSOKÉRT 
ALAPÍTVÁNY adószám: 18750267-1-13

Használt étolajat továbbra is gyűjtjük a 
Fejes Ferenc téri óvodánkban, ahol zárt 
edényben helyezhetik el az erre kijelölt 
gyűjtőedényben. Óvjuk együtt környeze-
tünket!
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Farsangi időszakunk az idei évben rövid 
volt, de annál tartalmasabb. Gyönyörűen fel-
díszítették csoportjaikat, sok álarcot készí-
tettek, táncoltak, Kisze bábot pedig a Tápió 
patakunkba úsztatták el, vele együtt a telet 
búcsúztatták. Farsangi időszakunk lezárása 
képen megnézhették a gyermekek az óvo-
dai dolgozók előadásában a Vajas pánkó 
című kis mesét. Köszönöm a felkészülést, 
és a színvonalas előadást.
Március 1-től véget ért bölcsődéseink ven-
dégeskedése a Fő 
utcai óvodában. 
Birtokba vehet-
ték az immár négy 
csoportosra bővült 
gyönyörű épületü-
ket. Várjuk a sok új 
kis bölcsibe vágyó 
babácskát. Bölcső-
dei beiratkozáshoz 
a jelentkezési lapot 
a mende.hu olda-
lon találják. Beirat-
kozás folyamatos, 
te le fonszámunk 
30/793-4645.

Óvodában jelen-
leg ügyeletet tar-
tunk mindazon 
gyermekek szá-
mára, akik szülei 
dolgoznak, és 
nem tudják meg-
oldani gyermekük 
otthoni elhelyezé-
sét, felügyeletét. 
Az otthonmaradó 
gyermekeket nem 
hagyjuk magukra, 
minden csoport-

ban folyamatosan kapják a gyermekek a 
heti tematikának megfelelő feladatokat, ter-
mészetesen ezek nem kötelezőek, de a sok 
visszajelzés bizonyítja, hogy így egy kicsit 
pótolni tudjuk az óvoda hiányát a kis lurkók 
számára. Olyan tevékenységeket végeznek, 
amilyeneket az oviban is szoktak.
Intézményünk dolgozói aktívan részt vesz-
nek az iskolás, és az óvodás gyermekek ét-
keztetésében, ételt hordunk mindazon gyer-
mekek számára, akiknek szülei igényelték.

Mesevár Óvoda-Bölcsőde hírei
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Óvodai beíratás április 12-14-ig lesz, hason-
lóan, mint az elmúlt évben, online formában. 
A mende.hu oldalról letölthető a jelentkezé-
si lap, melyet a mesevarovoda@mende.hu 
e-mail címre várunk. Természetesen telefo-
non is tudunk segítséget nyújtani a 29/439-
137 telefonszámon. Sajnos az intézmé-
nyeket idén sem lehet látogatni. A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. 
§ (2) bekezdése alapján minden gyermek 
abban az évben, amelynek augusztus 31. 
napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év 

kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) 
legalább napi négyórás óvodai nevelésre 
kötelezett.
Wágner Csilla sok-sok éve már gyönyörű 
dobozaival ajándékozza meg gyermekein-
ket. Köszönjük szépen Csilla. 
Mindenkinek kívánok jó egészséget, kitar-
tást az előttünk álló időszakhoz. Ez a helyzet 
mindenki számára nehéz, legyünk türelme-
sek, megértőek egymással.

Erdélyi Krisztina
intézményvezető

Mint ahogy az egész vilá-
gon, a gyerekek életében 
is rendkívüli helyzeteket 
teremtett a koronavírus jár-
vány. Nemrég még el sem 
tudtuk volna képzelni, hogy 
februárban elmarad az is-
kolai farsangi bál, bár az 
influenza évről évre megne-
hezítette a készülést. Most 
a szabályok egyáltalán nem 
tették lehetővé a szokásos 
közös, tagozatonként szer-
vezett programokat. 
A gyerekek örömére azon-
ban osztályonként megtar-
tottuk a farsangi mulatsá-
got. 

Február 9-én már reggel 
jelmezekben érkezhetett 
minden tanuló, sőt több 
pedagógus is csatlakozott 
hozzájuk. Nem maradt el 
az értékelés, díjazás sem. 
Intézményünk igazgatója 
és helyettese minden tan-
terembe belátogatott, és 
pontozta a beöltözött gye-
rekeket. A vidám délelőt-
töt sok osztályban délutáni 
buli követte, tombolával, 
zenével, játékkal és finom-
ságokkal. 
Az iskola szabályokkal, kor-
látokkal megnehezített éle-
tét ez a rendhagyó farsang 

Mesevár Óvoda-Bölcsőde hírei

Februári programok az alsó tagozaton
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Februári programok az alsó tagozaton

megszínesítette, mosolyt csalt a gyerekek 
arcára. Mégis azt reméljük, jövőre már a 
hagyományainknak megfelelően tudunk 
ünnepelni. 
Két héttel később, 23-án egészségnapot 
tartottunk. Lehetőségünk most is csak 
osztályonkénti szervezésre volt. Így aztán a 
sokféleség jellemezte tevékenységeinket. 
Pedagógusaink saját szemléletük, ötleteik 
alapján építették fel a programokat. Voltak 
osztályok, akik a meglévő egészség meg-
őrzésére helyezték a fő hangsúlyt, az élet-
mód, a mozgás és táplálkozás, valamint a 
lelki egészség témakörökben tevékeny-
kedve. 

Akadt, ahol a gyógy-
ulás, gyógyítás is 
szerepet kapott. 
Mindezeket kreatív 
tevékenységek egé-
szítették ki. 
Lehetőséget kap-
tunk a szabályos új-
raélesztéssel meg-
ismerkedni, amiért 

Marosi Endre szülőnek köszönetet mon-
dunk. 
Mindannyian azon igyekeztünk, hogy 
mindenki jól érezze magát, miközben 
hasznos ismeretek gyűjthet, melyek se-
gítségével ép testben, ép lélekkel élhet. 

Tóth Ervinné
tanító
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A magyar kultúra napja
A felső tagozatosok a hagyományainktól el-
térően osztálytermi kereteken belül emlékez-
tek meg január 22-én a Himnusz születéséről. 
Ez alkalomból műveltségi vetélkedőn mérték 
össze ismereteiket, tájékozottságukat kultú-
ránk minden szeletét érintően.
Emellett anyanyelvi vetélkedőt is szer-
veztünk tanulóinknak, amelyben játékos, 
nyelvi leleményességet és logikát igénylő 
feladatokat oldottak meg.
A nap megkoronázásaként a Vers-és pró-
zaíró pályázat eredményeit is ekkor hir-
dettük ki. A pályázaton részt vett tanulók 
könyvjutalomban részesültek.

Farsang
Az idei felsős farsang a járványügyi szabá-
lyok betartásával valósult meg osztálykere-
tek között, február 16-án délután táncos, 
zenés mulatságot szerveztünk csoport-
építő játékokkal, ügyességi feladatokkal, 
jó hangulatban, sok nevetéssel töltöttük 
el ezt a néhány órát. A gyerekek lelkesen 
készültek erre az alkalomra színes jelme-
zeikkel, álarcaikkal, arcfestéssel.

Egészségnap
A felső tagozat az egészségnap kereté-
ben illemtani tesztekkel elevenítette fel az 
alapvető, s mára már lassacskán a feledés 

homályába vesző 
viselkedési szabá-
lyokat.
A védőnők felké-
szült előadásaik-
kal, a gyerekek 
életkori sajátos-
ságait figyelembe 
véve felvilágosító 
órákat tartottak, 
amelyeken a ka-
maszkort érintő fi-

ziológiai, pszichés változások kezelésére, 
elfogadására, megértésére kaptak tanuló-
ink szakszerű magyarázatot, tanácsokat, s 
az ezzel kapcsolatos kérdéseikre választ.
Mind a 4 évfolyamon drámaórákat szer-
veztünk, ahol elsősorban a közösségfor-
málás, az elfogadás, az empátia, az ag-
ressziókezelés volt hangsúlyozva.
Külső helyszínen ismerkedtek meg tanuló-
ink az újraélesztés technikájával, s ezt ki is 
próbálhatták egy ambubabán. 

Németh-Kosnyider Ibolya
felsős munkaközösség vezetője

Felső tagozat eseményei

Budapest
Budapest szép mint mindig.
Zeng-bong a város idén,
a napsugár átöleli a város szívét.
Sorban állnak a panelek, a galambok
ide-oda röpdösnek. Egy aranyos néni a padról integet
a gyerekek a játszótéren örülnek, boldogan pörögnek.

A felhők formákat öltve szaladnak az égen.
De egy szegény öreg egyedül ül a réten.
Nincs unokája ki szalad feléje, csak egy galamb
társaságában van szegényke. Hallgatja a kedves hegedülőt 
ki elcsalja a rétről őt. Az emlékek várához repíti őt.

Kedves hangok, emlékek
mint egy film úgy játszódik le az öreg fejében.
Anyja hangja jut eszébe, s kedves mosollyal néz 
a semmibe. Apja is eszébe jut ki oly jó ember volt,
lovaskocsit hajtva látja őt most, s mikor felnéz az öreg 
a gondolatok
erdejéből egy könnycsepp csordul ki fáradt szép szeméből.

Pálfalvi Dóra
Mende, 2020 decembere
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Tanulóink számára komoly veszélyt jelentett 
- kiépített buszmegálló hiányában - az iskola 
utcájában a helyi buszra való várakozás, fel- 
és leszállás. 

Szülői kezdeményezés során indult ezzel 
kapcsolatban a megoldás keresése.  

Az önkormányzat segítségét és támo-
gatását elnyerve sikerült kialakítani egy 
megfelelő helyet, ahol a buszra várakozva 
gyermekeink már biztonságban vannak. 
A gyermekek nevében hálásak vagyunk 
Mende Község Önkormányzatának és a 
Mendevíz Nonprofit Kft. munkatársainak 
a földmunkáért és az alapozásért, vala-
mint Sipos Viktornak, Sipos-Csillag Tün-
dének és Marosi Endrének az ügyintézé-
sért és a rengeteg munkáért. 

Köszönet azoknak a szülőknek, pedagó-
gusoknak, akik valamilyen formában segít-
séget nyújtottak a megvalósításban.

Szafiánné Csécsei Tímea
ISzSz összekötő pedagógus

Összefogás a gyermekek biztonságáért

Értesítjük a tisztelt mendei lakosokat, hogy 
a Fehér Galamb Temetkezés megnyitotta 
irodáját Mendén a Fő út 14 szám alatt 
(volt takarékszövetkezet). Hétfőtől-pén-
tekig 8-16 óráig állunk a gyászoló 
család rendelkezésére. Továbbá 
0-24 órás szállítási ügyeletet tar-
tunk, ha bekövetkezne a 
visszafordíthatatlan. Hét-
végén és ünnepnapokon 
is! Teljeskörű szakértő se-
gítséget nyújtunk mindenkinek. 
Elhunytakkal kapcsolatos ügyin-
tézés, temetés megszervezése 
és lebonyolítása. 

Mendei irodánkban minden kellék megta-
lálható, ami egy urnás vagy koporsós te-

metéshez szükséges. 
Több évtizedes ta-
pasztalattal, tisztelet-

tel és kegyelettel vé-
gezzük munkánkat. 

Forduljon hozzánk bizalommal!

Éjjel-Nappal hívható számunk: 
06 20 381 7955

Köszönjük megtisztelő bizalmu-
kat.

Fehér Galamb Temetkezés
Mende Fő út 14.

Fehér Galamb temetkezés
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Nagy szeretettel köszöntöm a kedves mendei 
lakosokat!
Amint az köztudott, január 12-i hatállyal 
Marton Zsolt püspök atya Mendére új 
plébániai kormányzót nevezett ki sze-
mélyemben. Úgy gondolom, illő, hogy 
újonnan érkezett papként eme fórumon 
is röviden bemutatkozzam:
Nevem Berta László, 1985-ben szület-
tem és Mátranovákról származom, ahová 
mindmáig haza járok édesanyámhoz és 
nagymamámhoz. Anyukámmal minden 
bizonnyal itt Pécelen is lehet majd rend-
szeresen találkozni. Egy húgom van, 
aki Székesfehérváron lakik. A nováki ál-
talános iskolai tanulmányok után Eger-
be kerültem a Gárdonyi Géza Ciszterci 
Gimnáziumba, melynek angol-magyar 
kéttannyelvű szakán 2005-ben érettsé-
giztem. A papság kisgyermekkortól újra 
és újra felötlő gondolatával a gimnáziu-
mi évek második felében kezdtem ko-
molyabban foglalkozni és hivatásomat 

felismerve érettségi után azonnal jelent-
keztem a Váci Egyházmegye növendékei 
közé. A készületet a váci Propedeutikus 
(Előkészítő) Szemináriumban kezdtem 
meg, innen Pestre kerültem a Központi 
Papnevelő Intézetbe, ahol teológiai tanul-
mányaimat a szomszédos Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Hittudományi Karán 
végeztem négy évig. 2010 nyarától, a 
Főtisztelendő Havass Géza Alapítvány 
ösztöndíját elnyerve, két évet tölthettem 
az USA-ban, az Oregon állambeli Mount 
Angel Seminary-ban. Onnan sok értékes 
tapasztalattal hazatérve, nagy lelkese-
déssel és izgatott várakozással kezdtem 
meg a szent szolgálatot a Váci Egyház-
megye papjaként a dunaharaszti és tak-
sonyi egyházközségekben mint káplán. 
Újmisés papi jelmondatom: „Mindenkinek 
mindenné lettem, hogy mindenképpen meg-
mentsek némelyeket.” (1 Kor 9,22)
A három éves káplánság után Beer Püs-
pök atya úgy döntött, bedob a mély vízbe, 
és kinevezett önálló lelkipásztornak Nagy-
oroszi, Patak, Borsosberény és Horpács 
egyházközségeibe, ahol 5 évet szolgáltam 
és most átadtam a stafétabotot kedves elő-
dömnek, Ferenc atyának. Palóc földön, 
tehát mondhatni, hazai pályán, kezdtem a 
lelkipásztorkodást és sok szép, értékes és 
tanúságos tapasztalattal gazdagodtam a 
rám bízottak között, a festői szépségű Bör-
zsöny lábainál. Öt év pont ahhoz volt elég, 
hogy már otthon érezzem magam, tudjam, 
ki kihez tartozik, hogy megtapasztaljam, 
milyen ereje van, ha jóakaratú emberek 
összefognak, milyen hálás és hálátlan fel-
adata van egy plébánosnak. Habár terveim 
lettek volna még, és szerettem volna ma-
radni pár évet e falvakban, az elöljárói aka-
rat 2020 nyarán elszólított Pécelre. 

Új lelki vezető a mendei katolikus plébánián
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Péter apostolnak mondja Jézus: „aki értem 
és az evangéliumért elhagyja otthonát, test-
véreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, 
százannyit kap, most ezen a világon otthont, 
testvért, anyát, gyermeket és földet – bár üldö-
zések közepette –, az eljövendő világban pedig 
örök életet” (Mk 10,29-30). 
Hiszem, hogy azért kellett Pécelre jön-
nöm, hogy az életem odaajándékozásáért 
az Úrtól ajándékba kapott többi otthono-
mat, testvéremet, anyámat, apámat, gyer-
mekeimet is megismerhessem, akiknek 
köre most bővült a mendei hívekkel.
Szabadidőmben szeretek túrázni, a ter-
mészetben lenni, kerékpározni, sütni-főz-
ni. Az Arany balladából jól ismert, a Dré-
gely vár ostromakor Ali basát felkereső 
„Márton, az oroszi pap” 25-ödik utóda-
ként én magam is évente többször felke-
restem a várat és gyönyörködtem a terem-
tés szépségében. Amatőrként zenélgetek 
is, általános iskolában zongorázni tanul-
tam egy magántanárnál, majd nyolcadik-
ban kántor nélkül maradtunk és az akkori 
plébános megkért, hogy orgonáljak a mi-
séken, mert hisz ott is fekete-fehér billen-
tyűk vannak, tehát értek hozzá. Így lettem 
„kocakántor” és hét évig kontárkodtam az 
orgonánál. Utóbbi években sajnos nem 
sok időm volt a gyakorlásra, játékra, de 
ha néha odajutok, akkor nagyon jó kikap-
csolódás számomra.

Szeretek még olvasni is, feltéve, ha nem 
kötelező dolog. Nagy sportember nem va-
gyok, de hogy mozgásigényemet kielégít-
sem, biciklizni és futni szoktam időnként.
Nehéz helyzetben fogunk találkozni. Egy 
plébános váltáskor sebzett, félelemmel 
teli, gyásszal küzdő, ki nem mondott el-
várásokat dédelgető lelkek találkoznak, 
és méregetik egymást. Különösen is igaz 
ez, ha rendkívüli körülmények miatt kerül 
sor a váltásra. Tiszteletben tartva egymás 
érzelmeit, lelki állapotát, azt kérem, hogy 
mindannyian tekintsünk erre a változásra 
a növekvés lehetőségeként. 
Papként én ezt így élem meg, hogy az új 
kihívás segít abban, hogy ne laposodjon 
el a munkám, ne váljak gépiessé, szelle-
mileg friss maradjak, önmagamat új oldal-
ról ismerjem meg, lehetőséget ad, hogy 
hibáimból tanulva tiszta lappal újra kezd-
jek. Ugyanakkor a hívek oldaláról is lehe-
tőséget ad, hogy a közösség felülvizsgálja 
szokásait, megtartsa, megerősítse a jót, 
elvesse a kiüresedettet, megtisztuljon az 
újrakezdésben, újra átélje a kölcsönös 
szeretet és bizalom csodáit és növeked-
jen hitében, hisz azt éljük át ilyenkor, hogy 
akármilyen fontosak is személyes kapcso-
lataink, elsősorban nem egymáshoz kötő-
dünk, hanem „minket Krisztus szeretete 
gyűjtött egybe”, ahogy az egyház szépen 
megénekli. 
Remélem, ezen bemutatkozás olvasása 
után már egyre többen köszönthetnek is-
merősként, és nekem is adódik majd al-
kalmam, hogy minél több embert megis-
merjek. Bízom benne, hogy minél többen 
találkozunk a szentmiséken, egyházköz-
ségi programjainkon és magánemberként 
is!

László atya

Új lelki vezető a mendei katolikus plébánián
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„…térdre borulva így imád-
kozott: Atyám, ha akarod, 
vedd el tőlem ezt a poharat, 
mindazáltal ne az én akara-
tom legyen meg, hanem a 
tiéd. Ekkor angyal jelent meg 
neki a mennyből, és erősítet-
te őt. Halálos gyötrődésében 
még kitartóbban imádkozott, 
és verejtéke olyan volt, mint 
a földre hulló nagy vércsep-
pek.” (Lk 22,41–44)

„Hogy értsd, egy pohár víz 
mit ér, ahhoz hőség kell, ah-
hoz sivatag kell. Hogy lásd, 
egy napod mennyit ér, néha 
látnod kell, az élet hogyan 
fogy el.” (Sztevanovity Dusán 
és Zorán)

Hogy várjuk e hosszú 
koronavírusos „tél” után 
a szabadságunkat meg-
hozó tavaszt! Hogy mele-
gen simogassa arcunkat 
a nap! Hogy érezzük orrunkban a virágilla-
tot! Hogy a madárdallal együtt szárnyaljon 
a szívünk! És ne csak a szívünk, hanem 
a testünk is szabadon kimozdulhasson, 
akár vágyott tájakra repülhessen! Hogy 
az „online kalickából” kilépve újra hús-vér 
emberként ölelhessük egymást szeretett 
családunk, szívünknek kedves közössé-
geink körében. Hogy várjuk a tavaszt, a 
húsvétot, a feltámadást!
Csakhogy nincs tavasz tél nélkül! Nincs 
húsvét nagypéntek nélkül! Nincs feltá-
madás meghalás nélkül! „Hogy értsd, egy 
pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz siva-
tag kell!” Bár ott volt múltunk mindennap-

jaiban a pohár víz, a napsütés, a virágil-
lat, a madárének, a tavasz és a húsvét, a 
szabadságunk, a szárnyalás és az ölelés 
lehetősége, de hogy bármit is megért-
sünk, átélhessünk ajándékaiból, ahhoz 
valójában „hőség kell, ahhoz sivatag kell!” 
Csakhogy mi nemigen szeretjük sem a 
hőséget, sem a sivatagot. Ha valamit ki 
akarnánk kerülni, meg akarnánk spórolni, 
szeretnénk megúszni, az éppen az ilyes-
félék. Nekünk, ami kell: a tavasz meg a 
húsvét meg a feltámadás, de tél és nagy-
péntek és meghalás nélkül! Ez utóbbiakat 
tartsa meg magának a Jóisten vagy az 
Akárki.

Nincs Húsvét Nagypéntek nélkül!
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Nincs Húsvét Nagypéntek nélkül!
Hogy Akárki létezik-e, és mit csinál, nem 
tudom. De hogy Isten ez utóbbiakról is 
tud, és megengedte (akár visszatekintve a 
magunk személyes életére, akár az egész 
világot sokkoló koronavírusra), a magunk 
bőrén tapasztaltuk meg. Hogy Isten mit 
és miért enged meg (összeszorult szívvel 
gondolok a meghaltakra, a haldoklókra és 
a gyászolókra), nem tudom, egyikünk sem 
tudhatja. Amit hiszek, hogy Isten nagyon 
szeret mindannyiunkat: akár élünk, akár 
halunk (Róm 8,38–39). S minket, akiket az-
zal szeret, hogy kegyelméből „túléltük” a 
halálunkat (akár fizikai, akár lelki értelem-
ben), azzal ajándékozott meg, hogy bele-
kóstolhattunk a télbe, a nagypéntekbe, a 
kicsit vagy nagyon meghalásba.
Micsoda? Hogy mindez ajándék? Igen. 
Mert „tud valamit” Isten! Tudja, hogy lesz 
tavasz, húsvét meg feltámadás. Lesz, de 
érzékelhető, értékelhető módon csak a 
telet meg a nagypénteket meg a megha-
lást kicsit vagy nagyon már megismerők, 
átélők számára. Tényleg várjuk a tavaszt, 
a húsvétot és a feltámadást? Ha valóban, 
akkor ne kerüljük ki, ne akarjuk megspó-
rolni és megúszni a telet, a nagypénteket 
és a meghalást! Ne lépj át se a rajtad kívül 
lévő, se a benned élő télen. Nem baj, ki 
kell bírd, sőt meg kell éld, akár kicsit, akár 
nagyon fáj a tél hidege. Te majd ezek után 
fogod tudni értékelni a tavasz ölelését, és 
akkor döbbensz majd rá, hogy a tél aján-
déka nélkül nem lenne tavaszod. 
És ne akard megúszni a nagypénteket 
sem! Sem azt az igazit ott a Golgotán, 
sem a magadét a kisgolgotáidon. Mert 
ott, a Golgotán, megtörtént a világtörténe-
lemben egyszeri és megismételhetetlen 
módon a megváltás. Isten Jézus Krisztus-
ban engedte magát keresztre feszíteni az 

ember helyett! És ha te odamész a Golgo-
tára, és tudsz (még vagy már) szívből sírni 
magad felett, és tudod mondani, hogy: 
sajnálom, és fáj mindaz, amivel megbán-
tottalak… Veled is megtörténhet a csoda:  
„Mikor a lelkem roskadozva vittem, / Csönde-
sen és váratlanul, / Átölelt az Isten!” (Ady End-
re) Lejön a keresztről, hogy „néma, igaz 
öleléssel” öleljen, majd visszamegy meg-
halni helyetted és helyettem, mert „…hiába 
fürösztöd önmagadban, / Csak másban mosha-
tod meg arcodat.” (József Attila)
Kikerülhetjük a Golgotát – nagyon sokan 
ezt teszik, hisz ki szereti a fájdalmas és 
szomorú helyeket? De ha kikerülöd a 
nagypénteket, akkor az Isten veled sírá-
sát, ölelését kerülöd el. Tényleg ezt aka-
rod? Akkor hogy lesz húsvétod? Akkor 
hogy lesz megbocsátásod? Hogy lesz 
erőd a továbbmenetelhez? És a magad 
golgotáit se akard megúszni! Ha vannak, 
akkor vannak. Ha fáj, akkor fáj. Ha kicsit 
vagy nagyon belehalsz, akkor belehalsz. 
Többnyire nem választás kérdése, hogy 
vannak. De hogy hogy reagálsz a gol-
gotáidra, az már a te döntésed. Mert 
nem az az igazán fontos, hogy mi tör-
ténik velünk, hanem hogy mit kezdünk 
azzal, ami történik velünk. Szitkozódsz, 
toporzékolsz? Mit segít? Öleld inkább 
magadhoz! A tiéd. Az elcsendesedés-
ben, az ölelésben, az elfogadásban 
megszelídül; sőt, tanít. És ha tudtál elég 
ideig kint lenni (ne kérdezd tőlem, hogy 
mennyi az „elég”) a szélben, a sötétben, 
a hidegben; akár térdre borulva, halálos 
gyötrődésben a magad Gecsemané-
kertjében, akkor te érezni fogod a tavasz 
közeledtét, meglátod a pirkadatot, bele-
remegsz, ha átölel… Tudni fogod, hogy 
ez a feltámadás!
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Ha vagy olyan tudatos, erős és bátor, 
hogy kibírd a golgotán a fájdalmat, a te-
hetetlenséget és a kiszolgáltatottságot; 
ha tudsz addig, amíg kell néma és moz-
dulatlan lenni az időtlenségben… akkor 
jön el hozzád (számodra érzelmileg is 
megélhető, értékelhető módon) a hús-
vét: a hajnal, az öröm, a szabadság, a 
szárnyalás, a feltámadás. Mert nem üres 
felettünk az ég! Se éjszaka, se pirkadat-
kor. Isten tud róla, ha neked nagyon ne-
héz. Éppen ott, a Golgotán – mert nem 
akarta megúszni – élte át, ami neked 
nagyon fáj; hogy te abban már soha ne 
légy egyedül, magadra hagyva. És ha 
tudod, hogy tud rólad, veled van, ez a 
tudás megölel, erőt ad, és ki fogod bír-
ni a magad golgotáját, míg felkel a nap.  
(1Móz 32,31 – a Jabbók révénél) 

„Oszlik lelkemnek barna gyásza: 
Nagy, fehér fényben jön az Isten,
Hogy ellenségeim leigázza […] 
És hogyha néha-néha győzök,
Ő járt, az Isten járt előttem,
Kivonta kardját, megelőzött.
Hallom, ahogy lelkemben lépked
S az ő bús »Ádám, hol vagy?«-ára
Felelnek hangos szívverések.
Szívemben már őt megtaláltam, 
Megtaláltam és megöleltem” 

(Ady Endre)

Igen, majd egyszer… a tavaszban, a hús-
vétban, a feltámadásban, a szabadság-
ban, a szárnyalásban, ha visszagondolsz 
a télre, a nagypéntekre, a meghalásra, 
meg fogod köszönni az ajándékot! Nem-
csak a mostani szépet (amit te már fogsz 
tudni értékelni), hanem a telet, meg a gol-
gotát, meg a majd belehalást is. 

Mert megtapasztalhattad ott lent, hogy 
milyen mélyre hajolt le hozzád Isten, hogy 
megöleljen. És ezt az ölelést mélyebben, 
sehol másutt nem élhetted volna meg, 
mint éppen a magad fájdalmában, tehe-
tetlenségében, kiszolgáltatottságában. 
És igen, fáztál a télben, de belülről Isten 
szeretete melegített, és kibírtad pont ad-
dig, ameddig kellett. És fájt a Golgotán 
lenned, látva, hogy szenved érted és 
miattad és helyetted. De éppen a Golgo-
tán, és csak is ott élhetted át, mennyire 
nagyon szeret téged; és ez adott erőt, 
hogy kibírd a magad golgotáit, ahol Isten 
nem hagyott magadra. És a kicsit vagy 
nagyon belehalásaidra is úgy gondolsz 
majd vissza, hogy az emberré lett Isten, 
Jézus Krisztus azért halt bele annakide-
jén valóságosan, ott és akkor, hogy itt és 
most neked ne kelljen belehalnod… Csak 
kóstolót kaptál, és látod, túlélted! Ha ki-
csit vagy nagyon bele is haltál, de elhozta 
neked a Feltámadott a feltámadást.

Igen, a tél, a nagypéntek, a megha-
lás: ajándék! Önmagában is, és a 
továbbmenetelért is! Mert „Hogy értsd, 
egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, 
ahhoz sivatag kell!” Mert nincs tavasz, tél 
nélkül! Nincs húsvét, nagypéntek nélkül! 
Nincs feltámadás, meghalás nélkül! 

Gyönyörű tavaszt! 
Örömteli húsvétot! 
Boldog szárnyalást! 
És már idelent is: áldott feltámadást!

Bálint Klára 
Maglód-Ecser-Mende-Sülysáp 

református lelkipásztora, 
mentálhigiénés szakember

Nincs Húsvét Nagypéntek nélkül!
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INGYENES Lakossági 
Elektronikai Hulladék Gyűjtési 

AKCIÓ
Időpont: 2021. április 10. (szombat) 
 08-12 óráig
Helyszín:  Önkormányzat udvara    

A begyűjtés napján mindenki leadhatja 
működésképtelen, használaton kívüli, 
árammal, vagy akkumulátorral működő 
egész eszközeit, berendezéseit.

Lekrinszki Helga

Lakossági 
használt sütőolaj begyűjtés

Mindannyian tudjuk, mennyire fontos kör-
nyezetünk védelme, ezért a szelektív hul-
ladékgyűjtés megkönnyítése érdekében 
október vége óta lehetőség van a használt 
sütőolaj és zsiradék leadására a Polgár-
mesteri Hivatal és a pusztaszentistváni 
Óvoda udvarán erre a célra elhelyezett 
gyűjtőedényekbe nyitvatartási időben. A 
leadott sütőolajat eredeti csomagolásá-
ban vagy lezárt befőttesüvegben kell a 
gyűjtőedénybe helyezni, megőrizve ezzel 
a terület tisztaságát.

Forgács Melitta

Éljünk környezettudatosan!

Legyen minden nap a Föld napja!
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Tizenhatodik fejezet
Másnap reggel Steven bevitte Sylt Roxanhoz. Az 
orvos egy kevés időt engedélyezett neki, de a kis-
lánynak ez is elég volt.
Ott állt a lány ágya mellett, és nézte őt.
Az igazat megvallva, nem nyújtott túl szép látványt.
Egyszer csak felcsillant Syl szeme és odaszaladt 
Stevenhez, aki egy széken ült.
- Steve, Steve! Gyere velem!- ragadta meg a fiú 
kezét.
- Mond csak, prücsök!
- Arra gondoltam, hogy Jox most olyan, mint Csip-
kerózsika! Tudod ő is úgy alszik, mint ő, és… és 
mi lenne, ha…- egy kicsit elgondolkodott - á, nem, 
mégse!
- Syl, mondd csak, bátran! Biztos nem lesz buta-
ság!- bíztatta mosolyogva a fiú.
- Ígérd meg, hogy nem fogsz nevetni!- vonakodott 
a kislány.
- Nem fogok nevetni, komolyan mondom.
- Csipkerózsika úgy ébredt fel, hogy a herceg 
megcsókolta. Mi lenne, ha te is ezt csinálnád 
Joxannal? Igaz, te nem vagy herceg, de azért meg 
lehetne próbálni! Ugye?- Syl esdeklően nézett Ste-
venre.
A srác először arra gondolt, hogy nemet mond 
Sylvinek, de végül beadta a derekát.
- Ha belegondolunk, veszíteni nem veszítünk sem-
mit! Csak nyerhetünk!
Syl megörült, felmászott egy székre, és onnan 
szurkolt Stevennek.
Steven a lány fölé hajolt, és egy lehelet finom csó-
kot nyomott a lány ajkára.
Syl reménykedve várta a hatást, de mivel nem úgy 
történt, mint a mesében, nagyon elszomorodott.
Steve odament hozzá, és elmondta neki, hogy biz-
tos várni kell egy kicsit a hatással, de addig is elvi-
szi őt Kyrához, és, ha valami válto-zás fog történni, 
rögtön elmegy érte.
A kislány vonakodva ugyan, de beleegyezett.
Búcsúzáskor még egyszer megpuszilta és meg-

ölelte Roxant, és a fülébe súgta: - Gyere haza, 
Joxan! Nagyon hiányzol nekem és Stevennek is! 
Szeretlek! Szia!- majd leugrott az ágyról és már 
ment is ki az ajtón Steve kezét fogva.

*****
Nem sokkal később, miután Sylvit ott hagyta a nő-
vérénél, már ment is vissza a kórházba, de előtte 
hazaugrott Roxan verseiért.
Kyra azt mondta neki, hogy Syl nyugodtan nála 
aludhat, hogy ő maga is tudjon egy kicsit pihenni.
Visszament a kórházba, és leült szokásos helyére.
A lány már ötödik napja volt kómában. Dr. McCane 
azt mondta, hogy a vérzés elállt, minden seb szé-
pen gyógyul, már csak arra kell várni, hogy Roxan 
felébredjen.
Stevent rendkívül megviselte ez az időszak. Kiké-
szült testileglel-kileg, és egyfolytában Rita járt a 
fejében…
Elkezdte olvasni Rox verseit, és nagyon megle-
pődött. A versek között nem talált egyet sem, ami 
egy kis boldogságról árulkodott volna. Mindnek 
rendkívül depressziós hangulata volt, ráadásul 
nagyon sokban központi szerepet játszott a halál.
Teljesen belemerült az olvasásba, és észre sem 
vette, hogy bejött az orvos.
- Hello, hogy van?- kérdezte Stevent a doki, miköz-
ben a monitoron ellenőrizte Roxan életjeleit.
- Á, hello! Megijesztett! Köszönöm, megvagyok.- 
válaszolta a srác.
Egy kis ideig beszélgettek Rox állapotáról, majd 
az orvos távozni készült, de ekkor észrevette Ste-
ve kezében a füzetet.
- Mi ez?- mutatott rá.
- Roxan versei.
- Szerintem, felolvashatna neki belőlük…- ezzel 
kiment.
„Miért is ne!”- gondolta Steve, és olvasni kezdte 
a verseket.

*****
(Rebecca D’Angelo 

 Szőcs – Rádi Anita)

Folytatásos 
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Piros betűs ünnepeken a buszjárat szünetel! [1]Hétfőtől-Péntekig  [2]Hétfőtől-Szombatig *A vasárnapi járat átmenetileg, további értesítésig nem közlekedik!
Az iskola újranyitásakor természetesen ismét a tanítási időszakban szokásos menetrend lesz érvényes.

Megállók
Pusztaszentistván - Játszótér   ---   Dózsa György út

járat1 járat2 járat1 járat1 járat1 járat1 vasárnap*
Pusztaszentistván Játszótér 715 900 1135 1235 1435 1555 730

Pusztaszentistván Vasútáll. 717 902 1137 1237 1437 1557 732

Pusztaszentistván Óvoda 718 903 1138 1238 1438 1558 733

Kossuth Lajos utca 719 904 1139 1239 1439 1559 734

Nyár utca 720 905 1140 1240 1440 1600 735

Bercsényi  utca 721 906 1141 1241 1441 1601 736

Játszótér-tanyák 723 908 1143 1243 1443 1603 738

Péceli u. -31-es főút 725 910 1145 1245 1445 1605 740

Községháza 727 912 1147 1247 1447 1607 742 945

Iskola Forrás köz ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Gyógyszertár 729 914 1149 1249 1449 1609 744 947

Mende Vasútállomás 731 915 1150 1250 1550 1610 745 948

Dinnyés köz 732 916 1152 1252 1452 1612 746 950

Kásavölgyi Óvoda 733 917 1153 1253 1453 1613 747 951

Dózsa György út 155. 734 918 1154 1254 1454 1614 748 952

Dózsa György út vége 735 920 1155 1255 1455 1615 750 954

Megállók
Dózsa György út   ---   Pusztaszentistván - Játszótér

Járat1 Járat2 Járat1 Járat1 Járat1 Járat1 vasárnap*
Dózsa György út vége 740 1000 1200 1300 1500 1620 800 1000

Dózsa György út 155. 741 1001 1201 1301 1501 1621 801 1001

Kásavölgyi Óvoda 742 1002 1202 1302 1502 1622 802 1002

Dinnyés köz 743 1003 1203 1303 1503 1623 803 1003

Mende vasútállomás 744 1004 1204 1304 1504 1624 804 1004

Gyógyszertár 745 1005 1205 1305 1505 1625 805 1005

Iskola Forrás köz ----- ------ ----- ----- ----- ----- ------ ------
Községháza 748 1008 1208 1308 1508 1628 808 1008

Péceli u. 31-es Fő út 750 1010 1210 1310 1510 1630 1010

Játszótér – tanyák 752 1012 1212 1312 1512 1632 1012

Bercsényi u. 754 1014 1214 1314 1514 1634 1014

Nyár u. 755 1015 1215 1315 1515 1635 1015

Kossuth Lajos utca 756 1016 1216 1316 1516 1636 1016

Pusztaszentistván Óvoda 757 1017 1217 1317 1517 1637 1017

Pusztaszentistván Vasútáll. 758 1018 1218 1318 1518 1638 1018

Pusztaszentistván Játszótér 800 1020 1220 1320 1520 1640 1020

Autóbusz Menetrend Mende
Érvényes 2021. 03. 12-től visszavonásig!
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Elkészítés:
A tojásokat keményre főzzük, megpucol-
juk, a "kalapjukat" levágjuk, majd félretesz-
szük.
Egy kiskanál segítségével kikaparjuk a 
tojások sárgáját, egy edénybe tesszük, hozzáadjuk a majonézt és a mustárt, majd 
megsózzuk és megborsozzuk. Jól összekeverjük, a masszát habzsákba töltjük, majd 
a tojás alsó részébe töltjük. Végül rátesszük a félretett "kalapokat". Egész borsból sze-
met, sárgarépából orrot készítünk a csibéknek. Tálcára helyezzük őket, friss tavaszi 
salátával kínáljuk.

Elkészítés
A sonkát előző este beáztatjuk. Másnap tiszta víz-
ben feltesszük a főni. Hozzáadjuk a félbe vágott vö-
röshagymát, a fokhagymát, a fűszereket, a bort, és 
forrástól számított 2- 2,5 órát lefedve főzzük csende-
sen (ahány kg a sonka, annyi óra a főzés idő). Általában 
a kisüzemi sonkáknak elég ez az idő, de hústűvel 
ellenőrzzik, hogy megpuhult-e kellőképpen a hús.

Ha puhának találjuk, félretesszük és hagy-
juk a saját levében teljesen kihűlni, majd 
kiemeljük, megtörölgetjük, és alufóliába 
csomagolva a hűtőbe tesszük - legalább 
fél nap időt hagyjunk a teljes dermedés-
hez, kifagyáshoz. A kötöző anyagot szele-
telés előtt lefejtjük róla. 
A sonkaléből annyi levet veszünk ki, ameny-
nyiben a főzni való tojások megfőnek. Vi-
gyázzunk, a tojások ne hidegen a hűtőből 
kerüljenek bele, mert elrepedhetnek.
A maradék sonkalevet leszűrve a hűtőben 
üvegben tárolhatjuk további felhasználásig, 
bableveshez, káposztaételhez is kiváló.

Ünnepi finomságok
Húsvéti csibék

Húsvéti sonka

Hozzávaló:
• 10 db tojás
• 2 ek majonéz
• 2 ek mustár

• 1 csipet só
• 2 csipet őrölt bors
• sárgarépa
• bors

Hozzávalók
• 2 dkg sonka
• 2 fej vöröshagyma
• 5 gerezd fokhagyma
• 1 kvk bors
• 2 db babérlevél
• 2 dl száraz fehérbor

Jó étvágyat!Jó étvágyat!
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A ÚJ FELADVÁNYUNKHOZ JÓ IDŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK!

Előző számunk rejtvényének helyes megfejtése: 
SZÁNCSENGŐ volt.

Gratulálunk a szerencsés nyertesnek, akik ajándékcsomagot nyertek:
Lilik Ádám, Korbács Nándor, Diószegi Martin 

Az ajándék átvehető a Polgármesteri Hivatal titkárságán  
telefonos egyeztetés után, ügyfélfogadási időben.

Rejtvény gyermekeknek

A megfejtéseket 2021. április 16-ig kérjük a mende@mende.hu címre elküldeni,  
a nyerteseket e-mailben is értesítjük!

Találd ki melyik közmondást, dalt, filmet jelöli a feladvány!
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Tavasz van! Gyönyörű! 
Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,

A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.
Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóizű kacagás!
Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel –
A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!

József Attila: 


